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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας 
της Ευρώπης, αλλά επίσης προσφέρουν σημαντικά πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω 
της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της παραγωγής αποβλήτων και της 
κατανάλωσης ύδατος, καθώς και των περαιτέρω κινδύνων που είναι εγγενείς σε άλλες 
μορφές παραγωγής ενέργειας·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη μέλη 
με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι τους για το 2020 που έχουν καθορισθεί από την 
οδηγία της ΕΕ περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ 
για το 2030 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό να εξασφαλίσει 
συνέχεια και σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι οι δεσμευτικοί στόχοι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 
το 2020 ενθάρρυναν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και 
δημιούργησαν ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα, δίνοντας στην ΕΕ ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στον εν λόγω τομέα, γεγονός το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

4. επισημαίνει ότι η ενωσιακή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη, εξέλιξη και διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ότι απαιτούνται 
περισσότερο φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα κράτη 
μέλη για το 2030 και μετά από αυτό, με σκοπό να επιτευχθεί μία οικονομία που θα 
βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050·

5. επισημαίνει το εμπορικό δυναμικό των πράσινων τεχνολογιών και υπογραμμίζει ότι αυτές 
θα πρέπει να θεωρούνται ως μια ευκαιρία ενίσχυσης των ενωσιακών βιομηχανιών· 

6. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι με ισχυρή ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μέχρι το 2030 θα ήταν δυνατό να δημιουργηθούν περισσότερες από τρία εκατομμύρια 
θέσεις απασχόλησης·

7. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αναπτύσσονται ξεχωριστά, με σκοπό 
την ενίσχυση της ανάπτυξης αποκεντρωμένων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αλλά επίσης ως τμήμα του γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επενδύσεις από ιδιωτικές και δημόσιες πηγές όπως το 
πρόγραμμα Connecting Europe, ώστε να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη υποδομών στον 
τομέα της ενέργειας και έξυπνων δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, με αποτελεσματικότητα από απόψεως 
κόστους και με ασφάλεια στην αγορά ενέργειας, και να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
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συστημάτων μεταφοράς και διανομής με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας εφοδιασμού· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με την 
προσφορά περισσότερων δυνατοτήτων σε επίπεδο ανάπτυξης υποδομών·

8. επισημαίνει ότι τα διάφορα συστήματα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) εγγυώνται ότι τα διαφορετικά δυναμικά και οι τεχνολογικές τάσεις των 
κρατών μελών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των καθεστώτων 
ενίσχυσης, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχαία κέρδη και να αντανακλάται το πραγματικό 
κόστος της τεχνολογίας· επικροτεί, παράλληλα, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την 
έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης·

9. πιστεύει ότι πριν τις απαιτήσεις για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καθεστώτος ενίσχυσης θα 
πρέπει να εξεταστεί εάν ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την υποστήριξη της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα προσέφερε ένα αποτελεσματικότερο, από απόψεως 
κόστους, πλαίσιο για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η 
μακροπρόθεσμη βεβαιότητα συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου για το 2030 όσον αφορά 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προωθούσε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και θα μείωνε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες· 

10. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να καταργήσουν σταδιακά 
τις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις μέχρι το 2020, όπως εκφράστηκε στο 
πλαίσιο της συνάντησης κορυφής της Ναγκόγια για τη βιοποικιλότητα, και τη συνάντηση 
κορυφής των G-20 του Πίτσμπουργκ, στον οδικό χάρτη για μία αποτελεσματική Ευρώπη 
στη χρησιμοποίηση πόρων της Επιτροπής καθώς και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των επιδοτήσεων στον τομέα της 
ενέργειας που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο· καλεί ως εκ τούτου για συντονισμένη δράση που θα αποσκοπεί στην αναγνώριση 
και σταδιακή εξάλειψη όλων των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων στον τομέα 
της ενέργειας έως το 2020·

11. είναι πεπεισμένο ότι τα σταθερά και μακροπρόθεσμα πλαίσια πολιτικής διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στη μείωση του κόστους της αβεβαιότητας και στη βελτίωση της 
πρόσβασης στο κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως μία αποτελεσματική από 
απόψεως κόστους και επιτυχή μετάβαση για την κοινωνία·

12. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα οικονομική κρίση ως μία ευκαιρία 
για να προβεί σε επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες με σκοπό να δημιουργήσει θέσεις 
απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη·

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται μακροπρόθεσμες στρατηγικές και 
μέτρα υποστήριξης, καθώς και ένα σταθερό ρυθμιστικό και δημοσιονομικό πλαίσιο σε 
εθνικό επίπεδο, με σκοπό να υπάρξει εξασφάλιση για την προβλεψιμότητα όσον αφορά 
τους επενδυτές και ουσιαστική προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας εντός κάθε κράτους μέλους·

14. υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιτρέψει 
να απελευθερωθεί το δυναμικό των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
επίτευξη μιας οικονομίας απεξαρτημένης από τον άνθρακα·
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15. διαπιστώνει ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν έχει παγιωθεί ακόμη 
επαρκώς ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος τους νόμους της αγοράς και πιστεύει ως 
εκ τούτου ότι απαιτούνται ακόμη ενισχύσεις, οι οποίες θα αποτελούν αντικείμενο 
διαφανούς και αυστηρής διαχείρισης με σκοπό να ενισχυθεί ο εν λόγω τομέας και να 
υλοποιήσει η ΕΕ τα σχέδιά της για ένα μέλλον απεξαρτημένο από τον άνθρακα·

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις απότομες αλλαγές που καταγράφονται σε επίπεδο 
εθνικών μηχανισμών υποστήριξης των ανανεώσιμων ενεργειών, ειδικότερα με τη μορφή 
αλλαγών με αναδρομική ισχύ ή του παγώματος της ενίσχυσης· καλεί τα κράτη μέλη να 
θέσουν σε εφαρμογή ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, που θα περιλαμβάνει την εξέταση σε τακτικά διαστήματα των καθεστώτων 
υποστήριξης και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών·

17. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να χορηγηθούν περαιτέρω πιστώσεις στην έρευνα για τις 
τεχνολογίες που συνδέονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει ότι οι 
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας απαιτούνται, ώστε να ενσωματωθούν οι 
αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δίκτυο της διανομής· υποστηρίζει ότι 
η χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 ώστε 
να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι για την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να εξερευνήσει πλήρως, από κοινού με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα εθνικά δημόσια θεσμικά όργανα, τις 
δυνατότητες χορήγησης πιστώσεων από τον σημερινό και τον μελλοντικό προϋπολογισμό 
της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών·

18. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
πράσινων τεχνολογιών θα επιτρέψει όχι μόνο να επιτευχθούν οι στόχοι στον τομέα 
μείωσης των εκπομπών, αλλά επίσης να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθεί 
η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα·

19. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στοχοθετημένων 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης μέσω υφιστάμενων μηχανισμών και εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι παρόμοιες προσπάθειες έχουν παραμεληθεί σε 
ορισμένα τμήματα του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράγμα που ·εχει 
προκαλέσει δυσκολίες στην εμπορία τους· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η έρευνα, η 
ανάπτυξη και η καινοτομία που θα επικεντρώνονται στη μείωση της περιβαλλοντικής 
επίπτωσης και την αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων – συμπεριλαμβανομένων των 
αποβλήτων από τρόφιμα και απορριμμάτων που ανακτώνται από το θαλάσσιο περιβάλλον 
– για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και θερμότητας μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές από την άποψη της τήρησης των στόχων για την ενεργειακή αποδοτικότητα 
και την αποδοτικότητα των πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα πρότυπα 
ενεργειακής αποδοτικότητας που καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, 
καθώς και από την άποψη της αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας· σημειώνει επίσης 
ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν εξαιρετικά μεγάλο καταναλωτή ορυκτών 
καυσίμων και ότι, ως εκ τούτου, η έρευνα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μείωσης των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών θα έχει 
θετική επίπτωση·

20. επισημαίνει ότι η χρήση υφιστάμενων τεχνολογιών μπορεί να επιτρέψει να υλοποιηθούν 
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πολλά, και με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και με την αντικατάσταση 
ξεπερασμένων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από πιο σύγχρονες και λιγότερο 
ρυπαντικές τεχνολογίες·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στη χρήση της βιομάζας και 
των βιοκαυσίμων, ειδικότερα σε επίπεδο των επιπτώσεών τους στο κλίμα καθώς και την 
άμεση και έμμεση επίδρασή τους στη βιοποικιλότητα·

22. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές για τους καταναλωτές, τόσο 
σε επίπεδο νοικοκυριών όσο και σε επίπεδο βιομηχανίας, παραμένουν προσιτές και 
διατηρούνται σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα·

23. καλεί την αρχή του προϋπολογισμού να παράσχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) τα μέσα για να υλοποιήσει τα 
καθήκοντά του και να επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά 
με την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή αγορά 
χονδρικής· σημειώνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να περατωθεί μια ολοκληρωμένη και 
διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και αερίου μέχρι το 2014.
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